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Försäljning av 

industrimark 

Ambrida AB har förvärvat 

8 500 m2  mark på 

Hovslagargatan (bakom 

Postcenter). 

Ebbe Grävare AB har 

förvärvat ca 5 300 m2 mark, 

korsningen Fågelmyrsgatan – 

Slättetorpsgatan. 

En ansökan har inkommit 

från SE Bostäder om förvärv 

av fastigheten Åmål Nygård 

1:34 på Förrådsgatan. 

 

Nyetablering 
Åmåls kommun har sålt 6 600 

m2 vid E45, rondellens 

nordöstra del, till Jonas 

Eneroth som avser att 

etablera en 

snabbmatsrestaurang.  

 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan har 

inkommit från två företag om 

önskemål om köp av mark 

och etablering av verksamhet 

på fastigheten Åmåls 

Hannebol 4:16, vid E45, 

rondellens nordvästra del. 

 

Handelsstaden Åmål 2015 

Handelsstaden Åmål 2015 har 

beviljats projektmedel från 

Leader t o m den 31 

december 2011. Arbetet med 

att utveckla Åmål som 

handelsstad fortsätter!   

Inom kort kan vi också 

presentera nya ägare till fyra 

befintliga butiker i Åmål 

 

 

 

 

 

 

Ny enhet 
Åmåls kommun har inrättat 

en ny enhet där vi samlar 

plan- och byggfrågor, 

infrastruktur och 

näringslivsfrågor (PIN 

enheten). Enhetschef är Olle 

Andersson.  

Ansvar för respektive område 

kvarstår hos respektive 

tjänsteman. Syftet med 

enheten är samla våra 

resurser då enhetens frågor 

ofta är kopplade till varandra.   

 

Måkeberg 

Byggplanerna för Måkeberg 

tog ytterligare ett steg framåt 

då kommunfullmäktige den 

24 november beslutade att 

anta ett avtalspaket mellan 

Åmåls kommun och 

Måkeberg AB. Avtalspaketet 

innebär att Måkeberg AB har 

rätt att förvärva 

exploateringsfastigheten efter 

det att detaljplan för området 

har fastställts. För mer 

detaljinformation, se 

www.makeberg.se.  

 

Mötesplats 

Kultur – Näringsliv – 

Turism 

Hur kan vi samarbeta om vi 

inte vet om varandra? 

Reservera redan nu fredagen 

den 21 januari då vi 

arrangerar en mötesplats där 

du får information och insikt i 

vilka resurser som är 

tillängliga och vilka aktörer 

som är verksamma inom 

kultur, turism och näringsliv. 

Inbjudan med program 

kommer inom kort 

 

 

Näringslivsfest  
Vi inleder 2011 års aktiviteter 

storslaget med en 

näringslivsfest! Reservera 

kvällen fredagen den 21 
januari då vi kommer att ha 

vår näringslivsfest på 

HamnCompagniet. Redan nu 

kan vi utlova god mat och 

dryck. Inbjudan kommer 

inom kort.  

 

Mässa i Åmål 1-3 april 2011 
Ni har väl anmält er som 

utställare till Åmålsmässan i 

Tennishallen 1-3 april 2011? 

Åmåls Tennisklubb är 

arrangör och ser fram emot 

ett stort deltagande från 

näringslivet. 

Information och anmälan 

bifogas. 

 

Nya företag i Åmål 
Synat i sömmen Hb 

Björnsviks Bygg 

ARWECO, Åmål  

60s bar och kök Hb 

Målarkompaniet i Åmål AB 

CJAB Fastigheter i Åmål AB 

 

Företagsbesök oktober-

november 
SEM AB 

Rörservice Åmål  

Håkanssons Sågblad 

Transformatorteknik 

ÅF 

Megtec Systems  

Mårten Bagare  

ICA Supermarket 

Reac  

HPJ Maskin  

Smådjursveterinären  

Två Stenar Fastigheter 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

Tel. 0532-170 26, 0708-68 59 60, E-post: marianne.carlsson@amal.se 

 

http://www.makeberg.se/

